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Godkendelse af Fonden/ DSI Institution Opholdsstedet Arken

Socialtilsyn Hovedstaden har den 17. marts
regodkendelsesbesøg på Opholdsstedet Arken.

2014

gennemført

Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk
Telefon: 9133 3200
socialtilsyn@frederiksberg.dk

Afgørelse
Socialtilsyn Hovedstaden godkender Opholdsstedet Arken til at tage imod 7

Åbningstider

børn og unge i medfør af Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 (herunder mulighed
for efterværn efter § 76 op til det 23. år) samt 2 udslusningspladser for unge

Mandag – torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

med tidligere ophold i tilbuddet i egen bolig.
Tilbuddet rummer følgende godkendte afdelinger:


Opholdsstedet Arken, Vestvejen 14, Stigs Bjergby, 4440 Mørkøv.

Tilbuddet er lovligt etableret som fond i henhold til Lov om social service.
Målgruppe
Tilbuddet er på Tilbudsportalen godkendt til at modtage 7 børn og unge i
aldersgruppen

12

til

18

år

indenfor

målgrupperne

omsorgssvigt,

indadreagerende adfærd, angst, depression, tilknytningsforstyrrelser og
opmærksomhedsforstyrrelse. Derudover er tilbuddet godkendt til at varetage
udslusning for 2 unge i egen bolig. Det forudsættes, at udslusning varetages i
forhold til unge med tidligere ophold i tilbuddet.
Fysiske rammer
Tilbuddet er beliggende i et mindre landsbymiljø udenfor Holbæk. De fysiske
rammer udgøres af en ældre ejendom med flere sammenhængende
bygninger, der foruden værelser rummer fælles opholdsstuer, køkken,
badeværelser samt fitnesrum. Et af værelserne er placeret selvstændigt med
eget bad og køkken og kan anvendes som udslusning/botræning.

Personale og ledelse
Tilbuddet er ledet af en stiftergruppe på fire. Det er en forudsætning for godkendelsen, at tilbuddet til
enhver tid råder over personale med fagligt relevant uddannelse og erfaring, ligesom tilbuddet anvender
sovende nattevagt, svarende til det på Tilbudsportalen oplyste.
Det er endvidere en forudsætning for godkendelsen, at bestyrelsen til enhver tid lever op til gældende
regler.
Begrundelse
Socialtilsynet

vurderer

på

baggrund

af

regodkendelsesbesøg

og

gennemgang

af

skriftlige

dokumentation, at Opholdsstedet Arken samlet set har en tilstrækkelig høj kvalitet inden for de syv
temaer i § 6 i lov om socialtilsyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer

Oplysningspligt
Tilbuddet er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold
til godkendelsesgrundlaget, jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Tilbuddet er desuden forpligtet til at
indsende budget inden 1. oktober og regnskab/årsrapport til Socialtilsyn Hovedstaden inden 1. maj, jf. §§
12, stk. 3 og 14, stk. 3 i Bekendtgørelse om socialtilsyn og § 16 stk. 1 i lov om socialtilsyn. Budget og
årsrapport skal indberettes på Tilbudsportalen.
Såfremt tilbuddet overvejer at tage imod borgere uden for den godkendte målgruppe eller det godkendte
antal pladser, skal Socialtilsynet ansøges om godkendelse heraf forinden.
Lovhenvisning
Denne afgørelse er truffet i medfør af følgende bestemmelser:
Lov om socialtilsyn §§ 4, stk. 1, nr. 2, §§ 5 og 6.
Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 12 og 14,
Og Lov om social service §§ 1 og 81 og §§ 66, stk. 1 nr. 5 og 107.
Klageadgang
Det er vores opfattelse, at I har fået en godkendelse i overensstemmelse med det ansøgte og som
drøftet undervejs i godkendelsesprocessen. Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet, kan I klage
over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger fra
modtagelse af afgørelse. Det vil sige, at vi skal have modtaget din klage senest den 1. januar 2016.
Klagen kan sendes via email til socialtilsyn@frederiksberg.dk, via borger.dk eller med post.
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Kommune,
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Smallegade 1,
2000 Frederiksberg
Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal
inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om du/I kan få helt eller delvis
medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen
videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen.

Venlig hilsen

Birgitte Barkholt
Tilsynskonsulent
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